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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian akan dilakukan di KUD “Satya 

Dharma” di Desa Wonokerto Kecamatan Bantur 

Kabupaten Malang. Waktu penelitian akan dilakukan 

pada bulan April sampai dengan Mei 2012. Pemilihan 

lokasi ini secara sengaja dipilih sebagai tempat penelitian 

karena atas rekomendasi dari anggota koperasi dan satu-

satunya koperasi terbesar di Kecamatan Bantur 

Kabupaten Malang. 

 

3.2 Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian adalah 

usaha unit penampungan susu sapi perah KUD “Satya 

Dharma” di Desa Wonokerto Kecamatan Bantur 

Kabupaten Malang. Data yang diambil untuk penelitian 

selama kurun waktu empat tahun dari tahun 2008 sampai 

dengan tahun 2011. 

 
3.3 Metode Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode 

studi kasus atau case study method, yaitu suatu metode yang 

mempelajari secara intensif tentang latar belakang dari suatu 

keadaan sekarang (Kountur, 2003). Penelitian yang dilakukan 

menggunakan metode studi kasus karena bertujuan untuk 

mengetahui suatu permasalahan yang terjadi secara mendalam 

tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter khas dari 

permasalahan tersebut. Pemilihan lokasi dilaksanakan secara 
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purposive sampling, yaitu lokasi ditentukan secara sengaja di 

KUD “Satya Dharma” Desa Wonokerto Kecamatan Bantur 

Kabupaten Malang dengan pertimbangan karena mampu 

berkembang dengan baik dan mempunyai catatan yang relatif 

lengkap serta belum pernah dievaluasi sebelumnya. 

Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan 

data sekunder. Data primer diperoleh dengan wawancara 

langsung kepada pengurus KUD “Satya Dharma”. 

Sedangkan data sekunder diperoleh dari catatan yang ada 

di koperasi. 

 

3.4 Analisis Data  

 Data yang diperoleh dianalisis dengan 

menggunakan analisa deskriptif, yaitu dengan 

menggunakan rumus rasio profitabilitas dari angka-angka 

yang tersedia, kemudian dilakukan uraian dan 

perhitungan dengan menggunakan rumus-rumus ekonomi 

sesuai dengan tujuan penelitian sehingga memberikan 

gambaran realitas yang ditemukan dari hasil penelitian 

(Kountur, 2003). Rumus-rumus yang digunakan antara 

lain : 
1. Biaya Total 

Boediono (2000), menyatakan bahwa perhitungan 

biaya total menggunakan rumus : 

 
Keterangan : 

TC  = Total Cost (Rp./Th) 

TFC = Total Fixed Cost (Rp./Th) 

TVC = Total Variable Cost (Rp./Th) 

 

 

TC = TFC + TVC
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2. Penerimaan 

Boediono (2000), menyatakan bahwa perhitungan 

penerimaan menggunakan rumus : 

 
Keterangan : 

TR = Total Revenue (Rp.Th) 

Q = Quantity (Liter/Th) 

Pq = Price of Quantity (Rp./Liter) 

 

3. Pendapatan 

Boediono (2000), menyatakan bahwa perhitungan 

pendapatan menggunakan rumus : 

 
Keterangan : 

I = Income (Rp./Th) 

TR = Total Revenue (Rp./Th) 

TC = Total Cost (Rp./Th) 

 

4. Profitabilitas 

Syamsudin (1994), menyatakan bahwa perhitungan 

profitabilitas menggunakan rumus : 

 

 

TR = Q x Pq

I = TR - TC

Operating Profit

Sales

Laba Operasi

Penjualan

 x 100%

 x 100% = 

Operating Profit Margin  = 
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3.5 Batasan Istilah 

1. Modal adalah uang atau barang yang bersama-sama 

dengan faktor produksi tanah dan tenaga kerja untuk 

menampung dan mendistribusikan susu yang 

pengukurannya dalam satuan rupiah. 

2. Biaya Pembelian Susu adalah biaya yang dikeluarkan 

oleh KUD “Satya Dharma” untuk untuk membeli susu 

dari peternak yang besarnya tergantung kepada banyak 

atau sedikitnya susu yang dibeli dari peternak yang 

pengukurannya dalam satuan rupuah. 

Net Profitafter Taxes

Sales

Laba Bersih setelah Pajak

Penjualan

Net Profit Margin  =  x 100%

 x 100% = 

Sales

Total Assets

Penjualan

Total Aktiva
 = 

Total Assets turnover  =  x 1 kali

 x 1 kali

Net Profeit after Taxes

Total Assets

Laba Bersih setelah Pajak

Total Aktiva

Return on Investment  = 

 = 

 x 100%

 x 100%

Net Profit after Taxes

Equity

Laba Bersih setelah Pajak

Maodal Sendiri
 = 

Return on Equity  =  x 100%

 x 100%
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3. Biaya operasi adalah biaya tetap dan biaya variabel 

yaitu biaya yang dikeluarkan sepanjang waktu 

pendistribusian susu dan selalu berubah tergantung 

besarnya biaya tetap dan biaya variabel yang 

pengukurannya dalam satuan rupiah. 

4. Penerimaan adalah penerimaan KUD “Satya 

Dharma” atas penjualan susu yang pengukurannya 

dalam satuan rupiah per tahun. 

5. Profitabilitas adalah hubungan antara laba yang 

didapat dengan hasil penjualan produk dari kegiatan 

KUD “Satya Dharma” dengan pengukuran dalam 

satuan persen. 

6. Operating Profit Margin adalah perbandingan laba 

operasi dengan penjualan yang pengukurannya dalam 

satuan persen. 

7. Net Profit Margin adalah perbandingan laba bersih 

setelah pajak dengan penjualan yang pengukurannya 

dalam satuan persen. 

8. Total Assets turnover adalah perbandingan penjualan 

dengan total aktiva yang pengukurannya dalam satuan 

kali. 

9. Return on Investment adalah perbandingan laba 

bersih setelah pajak dengan total aktiva yang 

pengukurannya dalam satuan persen. 

10. Return on Equity adalah perbandingan laba bersih 

setelah pajak dengan modal sendiri yang 

pengukurannya dalam satuan persen. 

11. Laba Operasi adalah laba yang diperoleh dari 

pengurangan antara penerimaan dengan biaya operasi 

yang pengukurannya dalam satuan rupiah. 
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12. Laba Bersih Setelah pajak adalah laba yang 

diperoleh dari laba operasi dikurangi pajak yang 

pengukurannya dalam satuan rupiah. 

13. Total Aktiva adalah seluruh uang atau barang yang 

dikeluarkan oleh KUD “Satya Dharma” untuk 

melakukan kegiatan produksi berupa aktiva lancar dan 

aktiva tetap yang pengukurannya dalam satuan rupiah. 

14. Total Modal Sendiri adalah seluruh uang atau barang 

yang digunakan untuk melakukan kegiatan tetapi 

sumbernya dari KUD “Satya Dharma” dan 

pengukurannya dalam satuan rupiah. 
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Print : 

 

Ganjil / depan (uk.sisi kiri 3cm) 

21,23,25 

 

Genap / belakang / baliknya (diganti uk.sisi kanan 3cm dulu) 

22,24,26 

 


